A Gripen-pil ták m dszerével
&édli Andrds a pdrbajt r-vdlogatott kulcsembere lett; mik()zben szimbi zisban él a hadsereggel
A 20l3-as világbajnok párbajt rcsapat harmadík embere mára

a,legfontosabb szerepk rt tt'lti be, befej ez emberként mindent
elronthat és mindent j vátehet. Rédli András a niíla is j val rutinosabb Imre Gézáva| és Boc zk Gáborral jutott ki hétf n hujnalban Vancouverben a ri i olimpiáta. Pedig egy éven át olyan
mélyen volt, hogy a sportágb l is elege lett.
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tam, ami ta kedden hazajÓtttink.
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csapatvilágkupának. Vancouver már nem hi-

mar feldolgozni ket. Ahogy sok ányzott, jobban jártunk volna
mindenkinek elmesélem, ujta át- ' mindannyian, ha meg sem tartják,
élek áind.nt. Már a reptil iérre is
mert csak az idegeinket koptatta,

kijtittek kamerákkal, délel tt az

eg{ik rádí nál jártunk Imre Gézdval, déIután a sportt évévár. Most
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nek, és amíg bírom er vel, addíg
szolgálni fogom. Nagyon btiszkék
rám, és boldo gok azért, amit elér_
tiink. Szinrbi zisban éltink, hiszen
ug, érzem, én is tettern a honvédségért. Tgstnevel tiszti beosztásban
vagyok, de a gyakorlatban ez a fe\adatom redukál dott, hiszen jelenleg a vívás teszi ki a mindennapjairnl*t, a kollégáim is sokat segítenek.
_ Md'Íéléve nem volt benne biztqs, hogl kijutnak az olimpirÍra. . .
, - Kés bb már nagy hittel vágtunk neki a kvalifikaiiOs id szaknak, és soha nem mondtunk ktiz_
ben olyasmit, hogy el szott a haj .
A négy kozéjutás t bbszor csak a
balszerencsén m lott a vílágkupá-

az cinkéntes nyugdíj p énztárat nyugodtan felmondhatom. Dráma és
horror volt egyszerre.
* Amire nyilván nem csak vivtÍssal kész lt.
- hz egyik erényem, hogy fejben nagyon er s vagyok. November ta pedig péntekenként eljárok
kecskeméti reptil k rházba,
hogy pszichol gus is foglalkozzon

Jelentem, siker lt! Rédli András és a párbajt r-válogatott kivívta a

velem, a Gripen-pil ták*roz hason1 an fejlesszék a koncentrál képességemét,tiírjem a monot niát,
és egy perc alatt le tudjak nyugodni bármikor. Mindez biztos, hogy
segített, ahogy a heti két er nléti
edzés is.
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eln ke is ott volt.veltink, bátorított,
és hozzá fordulhattunk, ha bármi

gondunk volt. Amikor eW tusra
vívtunk, áZ edz k is csak izgulni
tudtak, mi mást tehettek volna?
Ilyenkor már nem az keztikben
Van a dtintés.
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Szeptember ta tobbet enged
nekem IJdvarhelyi Gábor, és odaÍi_
gyel arra, amit kérek. Ezért mehetek le péntekenként Kecskemétre a
vívás helyett. Addig nekem otsztir
kellettvívnom egy héten, a tobbieknek csak négyszer. Egy éven átutáI-

tam az egész sportágat,

mert

sz vetségi kapitányhozta meg, aki
egyben az edz m is. Arra nem vol-

agyonvívattak. Tavaly nyárra ment
el az egésztl a kedvem, pedig én
voltam egyéniben az Eur pa-bujnokság címvéd je.
Most viszont mrÍr a csapat

tunk felkész{ilve, hogy akazahok is
vetélytársak lesznek az olimpiáért,
viszont Csampa Zsolt, a sz vetség

j.e{eyberként lép pdstra. Ezt ki taldka ki?
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_ El szor egymás kÓzott beszélttik meg, majd a szakvezetéssel tel_
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egyetértésben meghoztuk a
nem
konnyííntegélnie, de pr 'bál segíteni, én pedig figyelek rá.Tapolcán és
az if1 sági válogatottban is betoltottem már ezt aszerepkcirt, nem ide_
gen. Mély avíz,de tudok szni.
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Lehet szeretni, és kell is. A
tokí i olimpiára is készti1 k, és nagyon sokat profitálhat
majd az akkori csapat az elmtilt
egy évemb l. A legut bbi világkupa olyan volt, mintha vb-t nyerttink volna, itt minden megt rtént, ami egy sportol pályafutásában megttirténhet. Még Imre
Géza is a hatása alatt van' pedig
2020-as

negrvenegy évesen, olimpiai
eztistérmesként, egyéni világbaj-

nokként sok míndent átélt mar.

Ahogy a rádi ban egymás mellett
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tiltiink, szinte vívni kezdett, áflI_
nyira felidézte a mozdulatokat.
Évtizedes mumusaink, a franciák

Iegy zése után azt hitttik, nyer
helyzetben vagyunk, de kidertilt,
hogy az észteket is feltétleniil le
kell ktizdentink. Az egyéni víIág_
bajnok Novosjolovval kellett megvívnom egy tusra. Ésmég csak
utána jottek a kazahok, mert az
ukránok lefektidtek nekik. Ez valahol érthet , hiszen ktinnyebb
dolguk lett volna veltik az olimpián, mint veltink
gy meg ktilonosen, hogy az

_

Ri
egt

ad

,

saik lettek.

Ígl viszont n k kész lhetnek

ra. Milyen mds lesz ezek utdn
h nap m lva abudapesti grand
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Ha a csapat elbukott volna,

Boczk Gábornak és Imre

Gézá-

nak egymás ellen kellett volna itthon harcolnia az egyéni kv táért.
Ett l rnegkíméltem ket, meg k
is onmagukat.

